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1. Opening
Marten Porte wordt benoemd als technisch voorzitter. Lysanne van Schaik en Bram van Wickeren
zijn Stem- en Notulencommissie.
Agenda
De agenda wordt per acclamatie aangenomen.
Notulen
De notulen van de AAV van 22 mei 2018 worden gepresenteerd. Er zijn opmerkingen over de
notulen. De notulen worden per acclamatie vastgesteld.

2. Bestuur verantwoording
Voorzitter Rob Welling begint met zijn bestuursverantwoording.
Rob: Het was een bijzonder half jaar. Ik had grote voornemens, maar dat bleek niet te doen. We
hebben de focus gelegd op Zwolle en daar is nu een regio commissie. Hier ben ik heel trots op. Ik
hoop dat ze het goed blijven doen. Enschede heeft te weinig aandacht gekregen. Mijn agenda zat
al behoorlijk vol. Dit is zeker iets dat in de volgende periode moet gaan veranderen, het aantal
actieve leden is ook teruggelopen en ik voel me hier als voorzitter ook deels verantwoordelijk
voor.
Marten: Vragen kunnen worden gesteld aan het eind van de gehele verantwoording.
Algemeen Secretaris Edo Kamers vervolgt de bestuursverantwoording.
Edo: Goed om hier te zijn. Ik heb een leuke tijd gehad hier. Ik was er nog niet veel geweest toen ik
werd benoemd, ik sprong in het diepe. Geen spijt van gehad en een leuke tijd gehad. Ik wil Eric-Jan
en Rob bedanken. We hadden een klein bestuur, we gingen van zeven naar drie bestuurders. Ik
had geen vergelijkingsmateriaal, maar het bleek dat we niet altijd hebben gedaan wat in het begin
is beloofd. Dit neemt niet weg dat ik persoonlijk een fijne tijd heb gehad. Het potentieel van
nieuwe leden is er wel, ik hoop dat het nieuwe bestuur gemotiveerd blijft.
Tot slot komt penningmeester Eric-Jan Smalbil aan het woord.
Eric-Jan: Mooie opkomst! Van een bestuur naar 7 naar 3 is erg wennen. Minder mensen met meer
taken. Dit hebben we weten te verdelen. De financiën van 2017 zorgden er voor dat ik begon met
een achterstand. Ik wilde graag rekening houden met de bezuiniging vanuit Landelijk, ik ben blij
dat dat is gebeurd. Ik hoop dat de aankomend penningmeester ook dingen gaat bezuinigen. Ik ben
blij dat we onze eigen beamer kunnen kopen. Het alternatief van Concordia is Extrablatt. Er zijn
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steekjes gevallen bij promotie, omdat ik veel op de financiën zat. Ik vind dat jammer aan mezelf en
hoop dat het volgende periode beter gaat.
Nu kunnen vragen worden gesteld vanuit het publiek.
Casper de Jong met vraag aan Edo: Als je niet zou verhuizen, zou je je dan nog kandidaat stellen?
Edo: Goede vraag. Ik heb dit mezelf niet afgevraagd. Ik zou wel zijn doorgegaan, want dan zou ik wel de
motivatie hebben om nog dingen te verbeteren, ik wel potentieel.
Tjoek Korenromp: Ik vind het tof om te zien dat jullie aandacht hebben besteed aan Zwolle, ik weet hoe
moeilijk het is om dingen in de hele provincie te organiseren. Chapeau daar voor.
Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen. Het agendapunt “Bestuursverantwoording” wordt
afgesloten.

3. Financieel blok
Penningmeester Eric-Jan neem het woord.
Eric-Jan: We beginnen met de opbrengsten. Afdracht was 25 euro hoger dan begroot. Overig is
een donatie. Activiteiten hebben we meer binnen dan verwacht door de projectsubsidie van de
Twinning. Dan door naar de kosten.
Naam, afdeling: Tjoek, Overijssel
Vraag: Mist er misschien een kolom? Gerealiseerd en begroot?
Antwoord: Nee, dit gaat over 2017. Geen tussentijdse cijfers.
Eric-Jan vervolgt de toelichting op de jaarrekening.
Eric-Jan: Activiteiten meer dan begroot, door de Twining. Meer geld uitgegeven aan bedankjes
sprekers, we moeten consuminderen hierin. Bestuursweekendkosten komt door hotel en eten.
We hebben iets meer geld uitgegeven aan de BBQ dan begroot, maar we hebben wel een leuke
middag gehad met z’n allen. Materiaal voor promo is de flyers voor Valentijnsdag. Retourkosten
porto hebben we nog niet kunnen achterhalen. Zomeroffensiefkosten komt door de stand.
Onvoorzien komt uit twee posten: een bakfiets die te maken had met de coffeeshop-award, en een
rekening open van de BBQ die niet te achterhalen is. We hebben 114,23 EUR over, wat is
afgeroamed en terug naar Landelijk is.
Michiel geeft als KasCo-lid een toelichting op de jaarrekening.
Michiel Bongertman (KasCo): We hebben best wat zaken die we niet kunnen achterhalen. Toch
goed nieuws: alles wat hier in staat is goed, er is niks verdwenen. Een paar kosten zijn
overschreden, daar doen we niet heel moeilijk over. Wat wij wel moeilijk vinden is de Twinning: Er
is 123 EUR teveel uitgegeven door de afdeling. Het is lastig om Eric-Jan vragen te stellen, heeft
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iemand helder hoe dit is gegaan is?
Tjoek: Ik heb de projectsubsidie aangevraagd. Martijn heeft toen het geld naar de afdeling
overgemaakt, waardoor Tjoek het weer aan de afdeling moest vragen.
Michiel: Wij hebben ook vragen over de BBQ: commissiebedankdag bleek een BBQ te zijn. Het is
een afschrijving naar Lars van den Broek, het staat niet op FB.
Er is verwarring in de zaal: er schijnt geen commissiebedankdag te zijn georganiseerd.
Tjoek weet er niks van, Casper ook niet.
Antwoord uit het publiek: Het moet aan Lars worden gevraagd, hij is de enige die wat weet.
Michiel: Wij hebben de boekstukken bekeken, 2000 euro was eerder al onverklaard. Er is
inmiddels al veel terecht. Er is nu ongeveer 1200 euro, een groot deel licht al bij landelijk. Het is
heel vervelend om hier een advies over te geven. Heel veel blijft onverklaard, we weten er niks
van. In overleg met Bram is er wat verklaard. KasCo geeft het advies: wij kunnen er niks meer aan
doen, stem voor de jaarrekening, niet omdat je er blij mee bent maar om er vanaf te zijn.
Naam, afdeling: Vincent Witmond, Overijssel
Vraag: Welk advies heb jij meegegeven aan de kandidaat penningmeester?
Antwoord Michiel: Ik hoop dit bij de penningmeester wegblijft, maar hoe dit te voorkomen: zorg
dat alles digitaal is en wij zijn overgestapt op vier kascontroles per jaar. In deze combinatie hopen
we dat het goed komt.
Naam, afdeling: Bram, LB
Opmerking: Ik wil wel een toevoeging doen. Ik wil Eric-Jan bedanken, hij heeft veel tijd gestoken
in dingen uit het verleden uit te zoeken. We hebben alles geprobeerd uit te zoeken, maar op den
duur kan je niet verder. Het is jammer dat je een jaarrekening hebt die niet compleet is. We
hebben echt alles geprobeerd te verklaren. Vandaar ook dat ik zeg, op een bepaald moment moet
je stoppen en doorgaan, maar wel verantwoording afleggen.
Naam, afdeling: Mike Hulsman, Overijssel
Opmerking: Als jullie vandaag het rekeningnummer aan mij geven, betaal ik jaarlijks 200 euro
zodat er meer gedaan kan worden.
Naam, afdeling: Vincent, Overijssel
Vraag: Zijn we nog financieel gezond?
Antwoord Michiel: 2018 is financieel gezond, 2017 niet.
Naam, afdeling: Casper, Overijssel
Opmerking: De post bakfiets: ik heb in 2016 mijn declaraties op oudjaarsdag ingeleverd, de
bakfiets is in 2016 tijdens het Zomeroffensief uitgegeven.
Reactie opmerking door Tjoek: De coffeeshop-award-factuur kan ik opsturen.
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Naam, afdeling: Xander Koning, Overijssel
Opmerking: Ik ben penningmeester geweest voor Eric-Jan. Ik heb niet goed mijn ondersteuning
kunnen bieden, ik wil mijn complimenten geven aan Eric-Jan, de KasCo en Bram bedanken. Heel
erg bedankt en mijn excuses aan de afdeling.
Naam, afdeling: Kevin Schelvis, Overijssel
Opmerking: KasCo en penningmeester, dank voor jullie harde werk. Ik bedacht me net dat je zei
dat je bezuinigde, maar al het geld dat je krijgt van Landelijk mag je gewoon uitgeven!
Reactie Eric-Jan: Dan heb ik het verkeerd verwoord. Waar we op konden bezuiniging heb ik dat
gedaan, als iets goedkoper kan, waarom zou je dat dan niet doen.
Reactie Kevin: Okee prima, ik wil graag benadrukken dat jullie kwaliteit niet achteruit hoeft te
gaan door de bezuiniging.
Er zijn geen verdere vragen meer.

Marten: Kunnen we de jaarrekening goedkeuren?
Per acclamatie wordt er de jaarrekening goedgekeurd.
Marten: Kunnen we decharge verlenen aan het bestuur van 2017?
Per acclamatie wordt er decharge verleend.

4. Presentatie kandidaten
Er zijn vier kandidaten voor vier bestuursfuncties: Stan Kremer is kandidaat secretaris promotie;
Danny Drogt is kandidaat penningmeester; Vincent Witmond is kandidaat algemeen secretaris; en
Rob Welling is kandidaat voorzitter.
De presentatie van de kandidaten begint bij Stan.
Stan: Ik probeer me al een half jaar actief in te zetten, en zie dit als een manier om mij nog actiever
in te zetten. Promotie sprak mij heel erg aan: nieuwe leden werven en actieve leden bij de
vereniging te houden. Het lijkt me heel tof me hier voor in te zetten. Ik wil ook persoonlijk veel
leren!
Naam, afdeling: Casper, Overijssel
Vraag: Super tof dat je je kandidaat stelt. Als jij verkozen wordt, hoe gaan we dan merken dat er nu
wel een promotie is en eerder niet?
Antwoord: Het organiseren van evenementen is heel belangrijk bij promotie. Aantrekken en
behouden zijn andere dingen. Dus ik wil behalen dat er meer wordt georganiseerd.
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Naam, afdeling: Zilan Kilic, Overijssel
Vraag: Heb je al ideeën wat promotie inhoudt qua taken?
Antwoord: Ik heb me ingelezen op de website, maar weet er verder niet veel van.
Reactie Zilan: Ik wil je daar wel bij helpen.
Naam, afdeling: Eric-Jan, Overijssel
Vraag: Hoe kijk jij aan tegen het gebruik van sociale media?
Antwoord: Ik heb er wel ervaring mee. Ik zie dat er veel gebruik wordt gemaakt van Facebook, ik
zou willen dat er meer aandacht gaat naar Instagram. Hier kunnen we meer jongeren bereiken.
Naam, afdeling: Rob, Overijssel
Vraag: Naast secretaris promotie ben je ook algemeen bestuurslid, heb je ideeën voor
activiteiten?
Antwoord: Ja, natuurlijk borrels, discussieavonden, maar ik wil ook graag actief met mensen in
overleg gaan wat nou echt effectief is om nieuwe leden te trekken. Excursies en discussieavonden
heb ik al wel in mijn hoofd.
Er zijn geen verdere vragen voor Stan.

De presentatie van de kandidaten gaat verder met Danny.
Danny: Ik zie nieuwe gezichten en oude gezichten (en oud en nieuw LB, hij bedoelt huidig LB). Ik
voelde me snel verbonden bij de JD. Ik ben hier heel blij mee. Het is echt een eyeopener voor mij.
Als penningmeester wil ik me bemoeien met nieuwe leden binnenhalen. Ik ben blij met de
secretaris promotie, ik wil me er minder mee bemoeien maar we zijn toch een team. Meer focus op
Enschede, studentenverenigingen activiteiten organiseren. Gaan dit wel overleggen. Daarnaast
ben ik zelf ook meer van inhoudelijk dan gezelligheid, dus trainingen en discussieavonden
organiseren vind ik ook heel leuk. Gelukkig zijn er ook kandidaten die wat gezelliger zijn dan ik dus
ik geloof dat het helemaal goed moet komen.
Naam, afdeling: Casper, Overijsel
Vraag: Wat omschrijft jouw rol als penningmeester het beste? Geld moet rollen, voor een
dubbeltje op de eerste rij en wie betaalt bepaalt?
Antwoord: Ik vind het wel belangrijk als we niet boven onze begroting uitkomen, ik wil het in
balans houden. De kwaliteit aan leden houden en financieel gezond blijven.
Naam, afdeling: Rob, Overijssel
Vraag: Je bent in korte tijd super actief geworden, je bent iedereen hier voorbij gestreefd wat je
bij de JD doet. Komende half jaar ben je bestuurslid, komt jouw focus dan bij de afdeling of
probeer je dan landelijke dingen mee te pakken?
Antwoord: Er kan verwacht worden dat ik de afdeling voorop stel, maar ik wil graag ook landelijk
actief blijven.
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Naam, afdeling: Eric-Jan, Overijssel
Vraag: Willen wij overal gaan staan met het Zomeroffensief, of willen we meer geld uitgeven aan
sociale media, waar geven we ons geld aan uit?
Antwoord: Hier heb ik nog niet echt over nagedacht. Het lijkt me heel inefficiënt om overal te
gaan staan. De meeste mensen komen uit Enschede, dus ik zou daar het liefst de communicatie
opzoeken en we kunnen beter investeren in sociale media.
Reactie Rob: Voor het Zomeroffensief is het grotendeels allemaal al rond, maar goed om te weten
hoe je er voor volgende acties in staat.
Naam, afdeling: Danny Hoogstad, LB
Vraag: ik hoorde het woord trainingen en daar trigger ik op. Welke training eerst en waarom?
Antwoord: Bestuurstraining en dat is logisch.
Naam, afdeling: Eric-Jan, Overijssel
Vraag: Waar wil je het liefst naartoe op bestuursweekend?
Antwoord: Wat zijn de opties?
Reactie Eric-Jan: Overal wat binnen de begroting valt.
Antwoord: Malta, maar Deventer is ook een mooie stad.
Er zijn geen vragen meer voor Danny.

De presentatie van de kandidaten gaat verder met Vincent.
Vincent: Ik ben 25, sinds november 2016 lid bij de JD en daarna is het snel gegaan. Heb al veel
activiteiten meegemaakt, heel erg gelachen met Tjoek. Toen heb ik onderdeel uitgemaakt van het
congresteam, was heel erg leuk. Maar hier mee wil ik niet eindigen. Ik hoorde dat er nog een AS
nodig was, ik doe al heel veel mijn agenda is druk, maar ik vond het belangrijk dat er een AS was. Ik
wil heel graag onderdeel uitmaken van het aankomende team om alles in goede banen te
begeleiden. Ik studeer hiernaast en zit in de universiteitsraad aan de UT. Ik wil graag investeren in
de afdeling omdat we veel meer kunnen doen.
Naam, afdeling: Tjoek, Overijssel
Vraag: Wat ga je de komende tijd doen?
Antwoord: Focus op Enschede. Zorgen dat het goed blijft lopen in Zwolle. Loop al wat langer rond
en kan goed bij de ideeën van de andere kandidaten aansluiten. Ook zou ik graag meer
inhoudelijke sessies willen zien zoals de sessie over het circulaire vliegtuig.
Naam, afdeling: Xander, Overijssel
Vraag: Wat vindt je vriendin ervan.
Antwoord: Die is er tegen.
Er zijn verder geen vragen meer voor Vincent.
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Tot slot zal Rob een toelichting geven tot zijn kandidaatschap.
Rob: Na me een jaar ingezet te hebben als secretaris en voorzitter wil ik me meer inzetten en
focussen op Enschede. De overige kandidaten vormen dan samen met mij een team waarmee we
gaan knallen. Ik wil gebruik maken van het netwerk dat ik nu heb opgebouwd. Bezoek aan de
Tweede Kamer en gesprek met Rens Raemakers staat in de planning. Daarnaast zijn er Twinning
plannen waarvan alleen de datum nog geprikt moeten worden.
Naam, afdeling: Casper, Overijssel
Opmerking: Super mooi dat je je termijn met een half jaar wilt verlengen.
Naam, afdeling: Zilan, Overijssel
Vraag: Wat denk je anders te doen in vergelijking met je vorige half jaar. Manier om de problemen
waar je tegenaan liep op te lossen?
Antwoord: Te last minute met een aantal dingen aan de slag gegaan. Drie steden tegelijk was te
veel. Veel meer overige bestuursleden aansporen om actief mee te denken en ik heb mogelijk de
kar teveel naar mijzelf getrokken en meer ondersteunend te zijn.
Naam, afdeling: Danny Hoogstad, LB
Vraag: Waar ben je het afgelopen jaar tegenaan gelopen waar je het LB of andere organen om hulp
had kunnen vragen?
Antwoord: Van nature vraag ik niet snel om hulp. Vrij recent hebben we wel ondersteuning
gevraagd met onder andere Kevin en van elkaar leren is toch wel echt belangrijk. Ik zal daarom
ook sneller het LB vragen om ondersteuning.
Reactie Danny: Trainers coaches is ook een goed idee.
Antwoord Rob: Eens.
Woordgrappen Xander & Tjoek:
•
•

Moeten we VoorRob stemmen of TegenRob?
Is er ook nog iets dat je opkRobt?

Naam, afdeling: Casper, Overijssel
Vraag: Voor welke termijn stellen de kandidaten zich beschikbaar?
Vincent: Tot december 2018
Danny: Tot december 2018
Stan: Tot december 2018
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5. Verkiezingen
Er wordt gestemd.

6. Uitslag verkiezingen
Naam

Functie

Voor

Tegen

Blanco

Verkozen?

Secr. Promotie

Totaal
uitgebrachte
geldige
stemmen
14

Stan
Kremer
Vincent
Witmond
Rob
Welling
Danny
Drogt

13

0

1

Ja

AS

13

12

0

1

Ja

Voorzitter

14

14

0

0

Ja

Penningmeester 14

13

1

0

Ja

Marten: Gefeliciteerd aan alle kandidaten!

7. W.V.T.T.K.
Kevin Schelvis: BIER!

Casper: Motie van orde. De regiocommissie is hier met 2 mensen. Veel mensen komen uit
Enschede, het lijkt me leuk als jullie een korte introductie kunnen geven.
Regiocommissie geeft een korte introductie.

8. Sluiting en uitnodiging voor de borrel
De vergadering wordt gesloten.
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